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ROSKILDE LÆRERFORENING 
MØLLEHUSVEJ 8 – 4000 ROSKILDE 

 

Roskilde, den 13. september 2017 

 

Referat af kredsstyrelsesmøde  

Tirsdag den 12. september kl. 8.15 – 11.15 på kredskontoret,  

Møllehusvej 8, 4000 Roskilde                                                                     

 

Deltageroversigt:  

Peter Hansen  X Tina Svarre Hasselager  X Rune Kent  X 

Karen A. Pedersen  A Mads Magtengaard X Hans-Jørgen Koefoed X 

Torsten Jensen  X Lis V. Sørensen  A Kresten D. Andersen  X 

 

 

Referat: 
 

1. Valg af dirigent 

      Forslag: Mads Magtengaard 

 

Mads valgt 

   

2. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

   

3. Godkendelse af referat fra 29. august 

(tidligere udsendt) 

Referat af 29.8. endnu ikke udsendt. Udsendes 

snarest 

   

4. Efterretninger  

Roskilde Lærerforenings postlister Intet  

- Aktuel orientering 

- Formanden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Organisatorisk område 

 

 

 

- Overenskomstområde, herunder  

  arbejdsmiljø 

 

Peter orienterede om: 

- Karen fraværende fra 18.9. og 4 uger frem 

grundet rygoperation. Karen forventes at kunne 

deltage i kongressen den 10.-12. oktober, men 

suppleant for kongresdelegerede er adviceret 

- Sagen vedr. uenighed om udbetaling af 

undervisningstillæg i forbindelse med lejrskole 

- Møde for skolebestyrelsesformænd den 

2.10.2017 kl. 17-19 

- Dialogmøde med skolechefen den 6.9. 

Skolechefen tilkendegav, at RLF inviteres med 

i arbejdet vedr. MinUddannelse og Inklusion 

(”Advicery board”) 

 

Tina orienterede om: 

- Stormødet i Odense den 4.10. og de praktiske 

forhold i den forbindelse 

 

Rune orienterede om: 

- problematikker i forbindelse med 
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ROSKILDE LÆRERFORENING 
MØLLEHUSVEJ 8 – 4000 ROSKILDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Skole- og uddannelsespolitisk område 

 

- Kassereren 

 

 

- Andre  

lønberegninger for lærere med særlige 

kvalifikationer 

- Lærerens dag den 5. oktober. Enighed om at 

støtte det aktuelle projekt med 2000 kr. 

- DLF-møde for formand og 

arbejdsmiljøansvarlige den 8.9. Rune 

fremhævede materiale om uddannelse, vold, 

trusler og magtanvendelse, som han udsender 

til TR. I forbindelse hermed orienterede Rune 

om en digital løsning for registrering af 

uddannelse der er på vej i Roskilde.  

Peter foreslår, at der arbejdes mere konkret 

med forebyggelse mv i forhold til 

inklusionselever i kredsen. Sættes på 

kommende KS-dagsorden 

 

 

 

Rune fremlagde regnskab. Medlemstallet 

holder jf. det budgetterede  

 

Kresten orienterede fra kommunens møde for 

PLC´erne 

  

5. Politisk drøftelse med Skole- og 

Børneudvalget den 20. september kl. 

16.30-18.30 (PH) 

 

 Drøftelse af politiske temaer, 

herunder Budget 2018 

Peter orienterede om de emner og temaer, han 

vil løfte for RLF. Kredsstyrelsen opfordres til 

at deltage i mødet. Peter sender reminder ud til 

SBU med kopi af de tre seneste læserbreve fra 

lærere i Roskilde (Kresten, Lizzy og Anna) 

samt punkter vi ønsker drøftet 

   

6. Roskilde Kommunes Budget 2018 
(PH/TH) 

(Bilag vedhæftet) 

 

 Status og forslag til høringssvar fra 

RLF drøftes  

Det udsendte udkast til høringssvar blev 

drøftet. Høringssvaret færdiggøres og udsendes 

herefter 

   

7. KV17 (PH/TH)  

 Status, herunder tilbagemelding fra 

mødet i aktivitetsgruppen den 7.9., 

skolepolitisk valgmøde den 13.9. 

og valgkampsannonce med 

Peter orienterede om møde for 

aktivitetsgruppen den 7.9. 

Kredsstyrelsen drøftede de aktuelle temaer i 

forhold til KV17 
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ROSKILDE LÆRERFORENING 
MØLLEHUSVEJ 8 – 4000 ROSKILDE 

 

spørgsmål til politikerne 

   

8. Regnskab (RK)  

 Se regnskabsbilag fra mødet den 

29. august 

Status fremlagt under pkt. 4. Rune orienterede 

om planer for renovering af mødelokale med 

åbning mod køkkenet 

   

9. Eventuelt  Hans-Jørgen spurgte til sager vedr. 

vejledertillæg 

   

   

   

 

Ref: Tina 
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